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طوكيو � أ.ف.پ: بعد ش���هر فقط من 
توليه مهام منصبه سيكون على رئيس 
الياباني اجلدي���د ناوتو كان  ال���وزراء 
املنتمي لليس���ار الوسط ان يحاول غدا 
الفوز باالغلبي���ة في انتخابات التجديد 
النصفي ألعضاء مجلس الشيوخ، إال ان 
مهمته تبدو صعبة كما تدل استطالعات 

الرأي. وتعد هذه االنتخابات أول اختبار 
حقيقي للح���زب الدميوقراطي الياباني 
الذي تولى السلطة بعد فوزه الساحق 
الصيف املاضي في مجلس النواب الذي 
وضع حدا لنصف قرن من هيمنة محافظي 
احلزب الليبرالي الدميوقراطي على ثاني 

قوة اقتصادية في العالم.

لكن في هذه األثناء تبددت ش���عبية 
احل���زب الدميوقراط���ي الياباني، وذلك 
بسبب عجز يوكيو هاتوياما اول رئيس 
حكومة منبثقة ع���ن املعارضة عن حل 
مشكلة نقل القاعدة االميركية املوجودة 
في جزيرة اوكيناوا )جنوب( وتورطه 

في عدة فضائح مالية. 

انتخابات مجلس الشيوخ: اختبار حاسم لرئيس الوزراء الياباني الجديد 

المالكي: ال أمانع في ترؤس عالوي الحكومة العراقية الجديدة
أم���ام املصل���ن خ���الل خطبة 
صالة اجلمع���ة: »إن املرجعية 
الدينية العلي���ا تراقب الوضع 
السياسي احلالي عن كثب وهي 
في متابعة يومي���ة للحوارات 
اجلارية بن الكتل السياسية«، 
وأعرب عن أمله في أن تتحلى 
»الكت���ل السياس���ية جميع���ا 
املعنية باألم���ر.. بالقدر الكافي 
من النضج السياسي واحلكمة 
وتقدير املصالح العليا للبلد وأن 
تتمكن بنفسها من التوصل إلى 
حل دون تدخل خارجي وااللتزام 
بالسقف الدس���توري لتشكيل 

احلكومة«.
وقال الكربالئي »مع اقتراب 
الس���قف الدستوري في الثالث 
عشر من الشهر اجلاري النتخاب 
رئيس البرملان وانتخاب رئيس 
اجلمهوري���ة وتكليف رئاس���ة 
احلكومة.. نرى أن هناك شعورا 
بالقلق وعدم االرتياح من قبل 
املواطن���ن والقوى االجتماعية 
»إلحراز تقدم ملموس وواضح 
للحوارات السياسية بن الكتل 

السياسية.
الذين  وأضاف: »نأم���ل من 
الكتل  الش���عب م���ن  انتخبهم 
السياس���ية التي وصلت بفعل 
املرونة  االنتخاب���ات.. تق���دمي 
الكافية لتغليب املصالح العليا 
على املصالح الضيقة من اجل 

حلحلة الوضع السياسي«.
وأكد أنه »البد أن يكون احلسم 
من قبل العراقين أنفسهم قبل 
أن يكون هناك تخوف من عامل 
الوق���ت ينتج عن���ه ضغط من 
بعض اجلهات اخلارجية على 
الكتل السياسية من أجل حلحلة 
إلى حل...ال  الوضع والوصول 
نريد ان تكون اجللس���ة املقبلة 
للبرملان مفتوحة ونريد االبتعاد 

عن الضغط اخلارجي«.

في الع���راق مبا يحفظ مصالح 
النظر  العراقين جميعا بغض 
عن االنتم���اءات إذا وصل األمر 
إلى طريق مسدود في املفاوضات 

اجلارية بن الكتل السياسية.
الش���يخ عبداملهدي  وق���ال 
الكربالئ���ي معتم���د املرجعية 
ف���ي كربالء  العليا  الش���يعية 

تشكيل احلكومة املقبلة.
من جانبها، أعلنت املرجعية 
الشيعية العليا بزعامة آية اهلل 
علي السيس���تاني امس أنها ال 
تبخل بتقدمي املساعدة والنصح 
واملش���ورة للكتل السياس���ية 
لإلس���راع باختي���ار رؤس���اء 
للجمهورية والبرملان واحلكومة 

دون تشكيل احلكومة. واضاف 
زيب���اري »مت خ���الل االجتماع 
التأكي���د عل���ى أن طالباني هو 
مرشح شعب كردستان ملنصب 
رئيس اجلمهورية لوالية ثانية 
وأن انتخاب���ه له���ذا املنص���ب 
مطلب أساس���ي الئتالف الكتل 
الكردس���تانية للمش���اركة في 

ال ينظر اليه على انه من احلمائم 
ميكن أن تساعد بعدة أشكال« في 
جمع اليمن واليسار اإلسرائيلين 

في املوافقة على اتفاق.
وقال أوباما »لدي االنطباع أن 
رئيس الوزراء نتنياهو ال يريد فقط 
احتالل مكان أو موقع لكنه يريد أن 
يصبح رجل دولة وأن يضع بالده 

على مسار أكثر جدية«.
الرئيس  وفي ش����أن اخر قال 
االميرك����ي انه من غير املرجح ان 
تفاجئ اس����رائيل واشنطن بشن 
النووية  هجوم عل����ى املنش����آت 
االيرانية نظرا لوجود تنس����يق 

وثيق بن البلدين.
 وقال اوباما »من غير املقبول 
ان متتلك ايران اس����لحة نووية، 
وسنبذل كل ما في وسعنا للحيلولة 

دون حدوث ذلك«.
 وردا عل���ى س���ؤال عما اذا 
كان يخشى ان تفاجئ اسرائيل 
واش���نطن بش���ن هجوم على 
املنشآت النووية االيرانية، قال 
اوبام���ا »اعتق���د ان العالقة بن 
الواليات املتحدة واسرائيل قوية 
مبا يكفي لكي ال يحاول اي طرف 

مفاجأة االخر«.

واشنطن � وكاالت: أشار الرئيس 
األميركي باراك أوباما إلى أن فرص 
السالم في الشرق األوسط ضئيلة، 
لكنه اكد على انه يعتقد انه قد يكون 
من املمكن التوصل الى اتفاق للسالم 
في الشرق االوسط في السنوات 
القليلة القادمة وحث اسرائيل على 

انتهاز الفرصة.
 قائ����ال: ان رئي����س ال����وزراء 
االس����رائيلي بنيامن نتنياهو قد 
فهم هذا األمر بعد اللقاء الذي جمع 
الطرفن. وق����ال اوباما لتلفزيون 
ف����ي تصريحات  الثانية  القن����اة 
اذاعته����ا امس االول »لن تتاح لنا 
عل����ى االرجح فرص����ة افضل من 
لن����ا حاليا وينبغي  املتاحة  تلك 
انتهازها«، وس����ئل ان كان يعتقد 
بامكان التوصل الى اتفاق وهو في 

السلطة فاجاب »اعتقد ذلك«.
أوبام����ا اجتماع يوم  ووصف 
ال����وزراء  الثالث����اء م����ع رئيس 
االسرائيلي بنيامن نتنياهو الذي 
دعا خالله إسرائيل والفلسطينين 
إلى استئناف احملادثات املباشرة معا 

بحلول سبتمبر بأنه »ممتاز«.
واقتص����رت احملادث����ات ب����ن 
اجلانب����ن على احملادث����ات غير 

وسئل اوباما عما إذا كان يعتقد 
في إمكانية الوص����ول إلى اتفاق 
س����الم خالل فترة رئاسته فقال 
»أعتقد ذلك«. ق����ال إنه يعتقد أن 
العملية ستكون »موجعة، ستكون 

صعبة«.
لكنه قال »حقيقة أنه )نتنياهو( 

وقال اوباما عن نتنياهو مشيرا 
إلى ان الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني 
س����الم في����اض وهم����ا معتدالن 
موجودان اآلن في السلطة »أعتقد 
أنه شخص يفهم أن لدينا فرصة 

محدودة نوعا ما«.

املباش����رة منذ مايو بوساطة من 
السيناتور جورج ميتشل املبعوث 
اخلاص ألوباما إلى منطقة الشرق 
األوسط. وحققت هذه احملادثات 
تقدما ضئيال باجتاه الوصول إلى 
هدف واش����نطن وهو حل النزاع 

بإقامة دولتن.

الس���احة العراقي���ة وخطوات 
تش���كيل احلكوم���ة االحتادية 
املقبلة واملباحثات التي أجراها 
وفد ائتالف الكتل الكردستانية 
في بغ���داد مع الكت���ل الفائزة 
باالنتخاب���ات ببغ���داد مؤخرا، 
وحتدي���د موق���ف مح���دد من 
املشاكل واملعوقات التي حتول 

أربيل امس االول إن املسؤولن 
تبادال اآلراء حول آخر املستجدات 
واحلوارات الدائرة حول تشكيل 

احلكومة اجلديدة.
الذي  ومت خالل االجتم���اع 
إقليم  حضره رئي���س حكومة 
كردس���تان برهم صالح بحث 
الراهن���ة عل���ى  املس���تجدات 

احلكومة املقبلة.
وقال زيب���اري وهو عضو 
املكت���ب السياس���ي للح���زب 
الكردستاني بعد  الدميوقراطي 
اجتماع عقده طالباني مع رئيس 
إقليم كردستان العراق مسعود 
برزاني في مبنى ديوان مجلس 
وزراء حكوم���ة اإلقليم مبدينة 

عواصم � وكاالت: اكد رئيس 
الوزراء العراقي املنتهية واليته 
ن���وري املالك���ي خ���الل زيارة 
ال���ى بي���روت ام���س االول ان 
املستفيدين من اعمال التفجير 
التي تستهدف بالده هم »دعاة 
التكفير والطائفي���ة« و»اعداء 

الدميوقراطية«.
اث���ر اجتماعه  املالكي  وقال 
مع رئيس احلكوم���ة اللبناني 
سعد احلريري ردا على اسئلة 
الصحافي���ن، ان املس���تفيدين 
من االنفج���ارات اليومية التي 
تستهدف االبرياء في العراق هم 
»اعداء االنسانية والدميوقراطية 
والفكر املنفتح وهم دعاة التكفير 

والطائفية والتمييز«.
واضاف »هم يقدمون صورة 
عنهم حن يستهدفون ابرياء في 
الشوارع من نساء واطفال«، وعن 
التعث���ر في تش���كيل احلكومة 
العراقية، قال املالكي »احلوارات 
جاري���ة ومس���تمرة يوميا بن 
كل الكت���ل التي اش���تركت في 
االنتخابات وفازت، وان شاء اهلل 
تتقارب االفكار والتوجهات بن 

مكونات الشعب العراقي«.
وقال ردا على سؤال انه »ال 
ضير« من ترؤس رئيس الوزراء 
االس���بق اياد عالوي احلكومة 
اجلديدة »عندما تس���ير األمور 
الدس���تورية  وف���ق الضوابط 
املعتمدة وما أقره الدس���تور«، 
مضيفا »ليس هناك ڤيتو على 
قائمة من القوائم التي شاركت 

في االنتخابات وفازت«.
وفي نفس الس���ياق، اعتبر 
وزير اخلارجية العراقي هوشيار 
زيباري انتخاب الرئيس العراقي 
املنتهية واليته جالل الطالباني 
لوالي���ة ثانية مطلبا أساس���يا 
الئت���الف الكتل الكردس���تانية 
وشرطا للمشاركة في تشكيل 

زيباري: التجديد لطالباني مطلب أساسي وشرط للمشاركة في التشكيل االتحادي

تعيين الجنرال األميركي جيمس ماتيس قائدًا للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان
واضاف ف���ي مقابلت���ه املص���ورة »تذهب الى 
افغانستان، جتد رجاال يحكمون على النساء بالسجن 
خلمس سنوات بسبب عدم ارتدائهن النقاب. رجال 
مثل هؤالء، كما تعرف، فقدوا اي احساس باالنسانية 

لذلك فان اطالق النار عليهم يعتبر من املرح«.
ولكن غيتس قال انه مت اخذ االجراءات املناسبة 
في الوقت املناسب وانه يعتقد ان »اخلمس سنوات 
الالحقة اظهرت انه مت تعلم الدرس«، واضاف انه واثق 
بان ماتيس بات قادرا على »التكلم عالنية بطريقة 

مناسبة متاما عن امور هو مسؤول عنها«.
واصدر غيتس مذكرة االسبوع املاضي حدد فيها 
قواعد جديدة لتعامل العسكر مع االعالم وذلك من 
اجل ادارة افضل لالتصاالت بن هؤالء واالعالمين، 
واوضح اخلميس انه بات »قلقا بشكل متزايد« كون 
العس���كرين باتوا »متراخن للغاية، غير منظمن 
وفي بعض االحيان يتعاطون مع الصحافة بطريقة 

غير مالئمة مطلقا«.
ويترأس ماتيس منذ 2007 قيادة القوات االميركية 
املش���تركة التي تقدم دعما قيما للجيش االميركي 

وتركز على تطوير القدرات املستقبلية للجيش.
وقبل ذلك قاد ماتيس قوات املارينز في مسرحي 
احلرب في افغانس���تان والعراق بحس���ب سيرته 

الذاتية الرسمية.
وبصفته بريغاديير جنرال قاد ماتيس القوات في جنوب 
افغانس���تان في املراحل االولى م���ن النزاع الذي بدأ 2001 اثر 
اعتداءات 11 س���بتمبر 2001، وقاد ايضا املارينز خالل الهجوم 
االساس���ي والحقا خ���الل عمليات مكافح���ة التمرد في حرب 

العراق. 

االميركية وتضمنت انتقادات جارحة بحق عدد من ابرز اركان 
االدارة االميركية والسيما نائب الرئيس جو بايدن.

ولكن ملاتيس ايضا جتربته في مجال التعبير عن آرائه، حيث 
اثارت بعض تصريحاته جدال كبيرا، ففي مقابلة اجريت معه 

في 2005 قال »في الواقع ان القتال فيه الكثير من املرح«.

واش���نطن � أ.ف.پ: عن اجلنرال جيمس 
ماتيس قائدا جديدا للقيادة االميركية الوسطى 
التي تتولى االش���راف التام عل���ى العمليات 

العسكرية في كل من العراق وافغانستان.
وفي ح���ال صادق مجلس الش���يوخ على 
تعيينه، فان اجلنرال ماتيس س���يخلف بذلك 
اجلنرال ديڤيد بترايوس الذي اصبح يتولى 
القيادة املباش���رة للحرب في افغانستان بعد 
اقالة سلفه اجلنرال ستانلي ماكريستال بسبب 
تصريحات انتقد فيها مس���ؤولن في االدارة 

االميركية.
ويشغل ماتيس حاليا منصب قائد القوات 
االميركية املشتركة التي تؤدي دورا داعما مهما 

للجيش االميركي.
وقال وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس 
امس االول لدى اعالنه عن توصيته الرئيس 
باراك اوباما بتعين ماتيس ان »املنصب الذي 
سيتواله اجلنرال ماتيس هو منصب حساس 

في وقت حساس«.
واض���اف ان ماتيس يعتبر في عداد القادة 
العسكرين االميركين احد »ابرز القادة القتالين 
واملفكرين االس���تراتيجين«، مش���يدا برؤية 
اجلنرال في البحري���ة ذي االربعة جنوم في 

مجال احلرب احلديثة والس���يما جلهة »كيفية اعادة تشكيل 
القوات املسلحة وتطويرها بالنسبة للمستقبل«.

وتولى بترايوس رسميا االسبوع املاضي قيادة القوات في 
افغانستان بعد اقالة اوباما اجلنرال ستانلي ماكريستال بسبب 
تصريحات ادلى به مع عدد من ضباطه ملجلة رولينغ ستون 

باكستاني يحاول اخراج طفل من حتت انقاض االنفجار  )أ.ف.پ(

الرئيس األميركي باراك أوباما عقب املؤمتر الصحافي في الس فيجاس  )أ.ف.پ(

.. واخرون يقومون مبحاولة اسعاف ضحية اخرى لالنفجار  )أ.ف.پ(

صورة أرشيفية للجنرال جيمس ماتيس  )أ.ف.پ(

أميركا تبعد 10 عمالء روس
 وتبادلهم  بـ 4 جواسيس لدى موسكو

نيويورك � أ.ف.پ: أبعد 10 عمالء كانوا يعملون 
منذ سنوات حلس����اب جهاز االستخبارات الروسي 
من الواليات املتحدة، كما أعلنت محطة التلفزيون 
احمللية في نيويورك »ان واي1«، ما ينهي قضية تشبه 
فصولها حقبة احلرب الباردة، في صفقة تبادل مع 

أربعة جواسيس لدى روسيا.
وكان أحد محامي العمالء ريتشارد بوم قد أعلن 
س����ابقا للصحافين مساء أمس االول أن »كل الذين 
أقروا بذنبهم سيس����تقلون حافل����ة تقلهم الى احد 
مطارات نيويورك للتوجه الى موسكو«، وذلك قبيل 
اعالن محطة التلفزي����ون احمللية النيويوركية عن 
إبعاده����م. وأعطت موس����كو موافقتها على اإلفراج 
عن أربعة اشخاص معتقلن »لالشتباه في قيامهم 
باالتصال بأجهزة استخبارات غربية« مقابل االفراج 
عن اجلواسيس العشرة املعتقلن في الواليات املتحدة 

منذ 27 يونيو كما أعلنت وزارة العدل األميركية.
وبعد اإلعالن األميركي قالت ناطقة باسم الرئيس 
الروسي دمييتري مدڤيديڤ، كما نقلت عنها وكاالت 
االنباء الروس����ية، إن الرئيس الروسي أصدر عفوا 
عن املعتقلن االربعة الروس بينهم خبير االسلحة 
ايغور سوتياغن والكسندر زابوروجسكي وغينادي 

فاسيلينكو وسيرغي سكريبال.
وكان هؤالء االشخاص وجهوا طلب عفو للرئيس 
أقروا فيه بذنبهم، كما أضاف املصدر نفس����ه. وأكد 
مس����ؤول أميركي كبير من جهته - رافضا الكشف 

عن اس����مه - أن االشخاص االربعة »لم يكن لديهم 
خيارات أخرى« غي����ر توقيع اعترافات من أجل ان 

يتم االفراج عنهم.
وأعلنت واشنطن أن صفقة التبادل متت ألسباب 
»تتعلق باالمن القومي« وألسباب انسانية، مؤكدة 
أن احتجاز العمالء العشرة الذين يعملون حلساب 
روسيا لم يعد ينطوي على مصلحة استراتيجية.

ولفتت اخلارجية األميركية الى أنه بن اجلواسيس 
االربعة الذين ستفرج عنهم موسكو هم »في وضع 

صحي سيئ«.
وانفراج هذه األزمة يتيح تس����وية قضية كانت 
تعرقل استئناف العالقات األميركية الروسية التي 
تشكل أولوية بالنسبة ملدڤيديڤ والرئيس األميركي 
ب����اراك اوباما. وقال مصدر مطل����ع في الكرملن إن 
هذه العملية أصبحت ممكنة بفضل »مستوى الثقة 

العالي« بن الرجلن.
وبالنسبة للمسؤول األميركي الكبير فإن الطريقة 
التي متت بها إدارة هذه القضية تعكس »التقدم الذي 

أحرزناه في العالقات األميركية � الروسية«.
وكان اجلواسيس العشرة الذين يعملون حلساب 
روس����يا مثلوا امس االول أمام محكمة فيدرالية في 
نيويورك أقروا أمامها بذنبهم بعضهم بلكنة روسية 
لكن جميعهم حتدثوا دون مساعدة مترجم باستثناء 
الصحافية األميركية-البيروفية فيكي بياليز التي 

رفضت التكلم باإلجنليزية.

إس����الم آباد � أ.ف.پ: قتل 55 شخصا على االقل 
واصي����ب 104 آخرين في اعتداء نفذه انتحاري يقود 
دراجة نارية استهدف مقر االدارة احمللية في سوق 
مكتظ في ش����مال غرب باكس����تان، البلد الذي يشهد 
موجة اعتداءات دامية تشنها حركة طالبان احلليفة 
لتنظيم القاعدة. ووقع االعتداء في قرية ياكاغوند في 
اقليم مهمند القريب من احلدود االفغانية وأحد معاقل 

طالبان باكستان ومقاتلي القاعدة االجانب.
واقتحم االنتحاري بدراجته النارية البوابة احلديدية 
ملنزل يحتوي على مكاتب االدارة احمللية في الوقت 
الذي كانت فيه، بحسب املسؤولن احمللين، جمهرة 
من املواطنن تنتظر دورها امام خيمة كبيرة اقيمت 
في املكان للحصول على معونات تتضمن خصوصا 

مواد غذائية وكراسي نقالة للمقعدين.
وقال رئيس االدارة احمللية رس����ول خان »كنت 
انا الهدف، ارادوا قتلي لكن حلسن احلظ لم اكن في 

املكتب«.
واضاف »هناك 55 قتيال و104 جرحى«، مش����يرا 
الى ان احلصيلة مرشحة لالرتفاع. وحتى بعد ظهر 
امس كان عمال االغاث����ة يحاولون رفع االنقاض في 
عدد من احملال التجارية التي انهارت جراء االنفجار، 

ما ين����ذر بوجود ضحايا آخرين اليزالون مطمورين 
حتت االنقاض ووقع االنفجار على بعد حوالى عشرة 
امتار من اخليمة وقال مقصود احمد املسؤول اآلخر 
ف����ي االدارة احمللية »اصيب مكت����ب االدارة باضرار 
وكذلك حائط سجن ومتكن العديد من املساجن من 
الفرار«. وقالت الش����رطة احمللية ان 28 سجينا فروا 

من السجن، ومعظمهم من املسجونن بجنح.
واضاف خ����ان »نعتقد ان هناك انفجارين وليس 
انفجارا واحدا، االول سببه االنتحاري والثاني رمبا 
يكون ناجما عن س����يارة مفخخ����ة مت تفجيرها عن 
بعد«. وقال ضابط ف����ي اجليش الذي ضربت قواته 
طوقا على املوقع »كان االنفجار شديدا وانهار العديد 
من املباني واملتاجر القريبة من مكتب االدارة«، وقال 
راج والي )23 عاما( »كان الناس يولولون وتناثرت 

اجزاء بشرية في كل مكان«.
 ومهمند هو احد معاقل حركة طالبان باكس����تان 
اهم حركات التمرد االسالمي في باكستان، الى ذلك، 
ذكر تقرير ان 11 مسلحا، بينهم قيادي بارز في حركة 
طالبان، لقوا حتفهم امس في حن اصيب العشرات 
عندما قصفت قوات االمن مخابئ للمس����لحن شمال 

غربي باكستان.

خطوة تغلق قضية من حقبة الحرب الباردة

باكستان: انتحاري يقتل ويصيب أكثر من 150 في »مهمند«

أوباما لقناة إسرائيلية: فرص السالم ضئيلة في الشرق األوسط
أكد أنه ال يتوقع مفاجآت إسرائيلية ضد إيران


